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Costuras
estratégicas
Durante
reestruturação da
Vicunha, a área de
RH teve de ajudar
gestores e demais
profissionais a
entenderem seus
papéis e destinos
na empresa

Por Patrícia Sperandio

oi durante um profundo
processo de reestruturação
iniciado há oito anos

que o RH da Vicunha Têxtil,
uma das maiores companhias
do setor na América Latina,
começou a conquistar um novo
papel na empresa: deixou de
ser um simples executor de
tarefas para se transformar em
um centro estratégico dentro
da companhia.
O primeiro desafio imposto aos
profissionais dessa área surgiu
justamente num dos momentos

Produção na Vicunha Têxtil: depois da
crise, lucro de 40 mil reais

que a própria direção considera
como um dos mais dramáticos
na história da Vicunha,
quando todas as empresas
que pertenciam ao grupo no
Brasil foram unificadas, com
o objetivo de alcançar maior
rentabilidade e flexibilidade
operacional e logística (veja
mais no boxe na pág. 48}.
Essa reestruturação - que deu
origem à atual Vicunha Têxtil
S.A. - teve conseqüências que
incluem não só a demissão
de colaboradores, mas
também o deslocamento de
funcionários, que tiveram de
se adaptar ao trabalho em
outras unidades. Isso porque,
pela nova estrutura, houve
uma readequação dos setores
produtivos da empresa.
Há sete anos na companhia,
a gerente de RH Ana Paula
Primini participou desse
processo praticamente desde o
princípio. Embora os resultados
tenham sido bastante positivos,
ao analisar a reestruturação,
ela lembra de como foi árduo
colocá-la em prática. "O papel
maior do RH foi consolidar
ex-empresas que tinham
nomes, culturas e gestores
diferentes", explica. Para isso,
foi desenvolvido um trabalho
de aculturamento por meio de
projetos corporativos como
campanhas e alinhamento de
procedimentos de padrão de
trabalho e eventos, respeitando
a regionalidade de cada local. O
vigoroso processo de mudanças
implantado na empresa também
foi uma resposta à crise
financeira que estava instalada
na companhia no período.
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Modernização da gestão

Enquanto a empresa se
reestruturava, ocorria
paralelamente a modernização
da gestão da companhia.
Nesse processo, o desafio
para o RH foi implantar uma
comunicação transparente
e envolver os líderes de
cada área, que têm um
papel fundamental dentro
da organização. "São eles
os responsáveis diretos
pelo desenvolvimento dos
funcionários", afirma
a gerente de RH.
Entre as ferramentas de
trabalho utilizadas para
conseguir essa parceria com
os gestores, a área de recursos
humanos desenvolveu

treinamentos com foco na
área comportamental para
que os profissionais
entendessem o verdadeiro
papel deles na empresa.
Antes desse processo, os
gestores eram vistos apenas
como técnicos, que tinham
atributos como planejamento,
controle, direção e
organização, mas que pecavam
quando o assunto tratava de
gestão de pessoas. "Tudo isso
mudou muito como a empresa
era no passado e como está
agora", garante Ana Paula.
Segundo a executiva, quando
as mudanças começaram a
ocorrer, a companhia ainda
não estava preparada para lidar
com gente. "O novo modelo de
gestão permitiu que a empresa
deixasse de focar o aspecto
técnico para enxergar além
daquele ser humano que está
atrás da máquina operando",
lembra. A área de RH também
trabalhou com os líderes de
cada setor a importância da
comunicação transparente,
do feedback e da valorização
dos colaboradores. "Isso
porque somente os líderes
podem manter ou mudar
o ambiente de trabalho",
acredita Ana Paula.
De acordo com ela, mudar a
postura do gestor dentro da
empresa foi uma das principais
conquistas da modernização da
gestão da Vicunha. "Os líderes
começaram a valorizar os seus
funcionários e a se preocupar
com aqueles que apresentam
um baixo desempenho no seu
setor", afirma.

Ana Paula, da Vicunha: somente os
líderes podem manter ou mudar o
ambiente de trabalho

Para mensurar a modernização
da gestão, o RH implantou
avaliações de desempenho
para os colaboradores das
fábricas. Indicadores como
número de faltas, uso de
equipamentos de segurança
de forma correta e trabalho
em equipe foram criados
para valorizar o pessoal. Os
resultados que indicam o
sucesso da nova filosofia da
gestão de pessoas criado na
Vicunha Têxtil podem ser
observados pela conquista do
respeito e da admiração dos
colaboradores pela empresa,
acredita a executiva.

Processo demissional

Fusão, reestruturação, crise
financeira e mudança de
gestão. Esses processos
foram os responsáveis pelo
fechamento de unidades
e a demissão de 4 mil dos
15 mil colaboradores que
faziam parte do quadro de
funcionários da Vicunha
Têxtil. Os cortes foram feitos,
sobretudo, na parte produtiva
da empresa e trouxeram
consigo um novo desafio para
o RH: como conduzir esse
processo de desligamento com
respeito? A gerente de RH
responde: "Simples. Tratando
os funcionários como seres
humanos. Tanto os que saem
quanto os que ficam".
E foi exatamente isso que
foi feito, garante Ana Paula.
Segundo ela, enquanto as
unidades eram fechadas e
o quadro de funcionários
readequado, o principal foco
do RH foi - em conjunto
com os gestores - reter os
profissionais estratégicos e,



case vicunha

ao mesmo tempo, oferecer
suporte aos demitidos.
"Promovemos palestras de
elaboração de currículos, de
bom comportamento e fizemos
a indicação dos funcionários
demitidos para outras
empresas", afirma.
Já com os colaboradores que
passaram - ou que ainda
passam - por transferências
devido à reestruturação das
unidades, a preocupação do
RH é mostrar que a mudança
pode se transformar em

oportunidades. Mesmo assim,
para evitar alguns traumas, a
empresa oferece todo o apoio e
atenção ao funcionário que vai
deixar a sua cidade, de acordo
com a executiva.
Outro desafio para os
profissionais da área de
recursos humanos foi ajudar
a organização a manter
o comprometimento dos
colaboradores durante o
processo demíssional. A
gerente de RH acredita que o
mais importante é não deixar

400 milhões de reais.
... esse foi o prejuízo do Vicunha há três anos. Entenda essa
crise financeira:

Desde meados dos anos 90, os negócios do grupo não iam
bem. Apesar disso, a forte crise financeira atingiu a Vicunha
Têxtil há cerca de quatro anos, causada pela desvalorização do
dólar, pela alta carga fiscal, por alguns acordos comerciais e,
principalmente, pela entrada dos produtos asiáticos no Brasil.
Com esse cenário, a Vicunha precisou avaliar os seus negócios
- o que estava dando certo ou não - e, a partir daí,
implantar um processo de modernização da gestão e outro
de readequação das fábricas, que causou demissões e
transferências de muitos profissionais.
A empresa só começou a se recuperar a partir de 2006, quando
reverteu um prejuízo de 400 milhões de reais. Já no ano
seguinte, a Vicunha Têxtil conseguiu zerar as perdas acumuladas
e conquistar um lucro de 40 mil reais. "Lucro pequeno, mas é
um lucro e a gente vê que existem várias empresas do mesmo
segmento que estão fechando", argumenta a gerente de RH da
Vicunha Têxtil, Ana Paula Primini.
Para enfrentar os produtos asiáticos, considerados um dos
principais problemas para o setor têxtil, a Vicunha está
pressionando o governo para conseguir uma proteção. Segundo
a executiva da empresa, a companhia já entrou com vários
processos antidumping na Justiça para conter a concorrência
que considera desleal.
Atualmente, a Vicunha Têxtil conta com n mil funcionários
em nove unidades fabris, que estão concentradas no Ceará, Rio
Grande do Norte e São Paulo. Além da sede da empresa está
instalada na capital paulista.

os funcionários se sentirem
desamparados nesse período.
Assim, segundo Ana Paula,
a companhia consegue manter
o orgulho deles em trabalhar
na organização.
"O RH precisa dar suporte
ao colaborador. Mesmo sem
grandes investimentos, nesse
período de crise, mantivemos
uma equipe que continuou
com os programas, com a
comunicação transparente,
a assistência social aos
funcionários e às famílias.
Tudo isso é como se fosse uma
grande família", garante.
Acreditando que
comprometimento é fator-
chave para a empresa, e
que esse engajamento está
diretamente relacionado com
a satisfação, a equipe de
RH também implantou uma
série de projetos voltados
aos funcionários. Entre eles,
o Programa Colaborador
Destaque, que busca valorizar
e motivar o profissional eleito,
e o Programa Bem Viver, que
estimula as pessoas a mudarem
seu estilo de vida e a adotarem
hábitos mais saudáveis.
Apesar de não existir, no
momento, nenhuma pesquisa
interna que comprove a
qualidade do clima na
organização, a executiva
garante que esses são alguns
dos programas que melhoram
o ambiente na empresa e
fazem com que o funcionário
tenha orgulho de trabalhar
nela, mesmo em tempos de
turbulência. "Os indicadores
da satisfação dos nossos
colaboradores são os feedbacks
informais que recebemos
por meio dos programas que
existem na empresa", conclui.
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